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1. Context i justificació  

En el Pla per la Justícia de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona (2016-2020) es 

subratllen les necessitats de millora en l’accés i participació de les dones a la pràctica 

esportiva, un percentatge molt baix de representació femenina en les posicions 

tècniques o directives dels clubs, la permanència de desigualtats en esports i es fixen 

objectius la promoció de la participació i la visibilització de les dones a l’esport (C.2). El 

Nou Pla de Ciutat de Polítiques de Gènere 2021-2025 posa un enfocament especial i 

més ambiciós a l’àmbit de l’esport ampliant els objectius i les accions a implementar. 

El Reglament per a l’equitat de gènere aprovat per l’Ajuntament en 2018 estableix que 

tots els àmbits de l’organització municipal -àrees i districtes- han d’analitzar el caràcter 

estructural de la situació diferencial entre dones i homes en les seves línies d’actuació, 

planificar amb perspectiva de gènere i dur a termes accions específiques encaminades 

a pal·liar les desigualtats per raó de gènere (art. 7). Per altra banda, segon l’article 21 

cada àrea, districte, òrgan autònom o empresa publica ha de comptar amb personal 

municipal que sigui referent i format en matèria de polítiques públiques d’igualtat de 

gènere encarregat de garantir l’aplicació de la transversalitat de gènere. 

Un dels objectius del Pla d’Actuació Municipal és crear el Gabinet d'Equitat de Gènere 

de l’IBE consolidant en una estructura les bones pràctiques existents en l’àmbit de la 

dona i l’esport. 

El Gabinet d’Equitat de Gènere de l’IBE dona continuïtat, fomenta i amplia les 

actuacions realitzades en el marc Dona i esport dins de l’IBE, tenint en compte per una 

banda l’interès i les línies de actuacions en polítiques de gènere de l’Ajuntament i per 

altra banda les problemàtiques destacades en l’àmbit esport vinculades a gènere com: 

forts estereotips a l’esport; presència desigual en càrrecs directius i els òrgans decisoris 

en federacions esportives o clubs esportius; la manca de visibilitat de l’esport femení 

en els mitjans de comunicació; menor presència femenina en practica esportiva, sobre 

tot a l’espai públic o bé en modalitats fortament masculinitzades; àmbits 

masculinitzats com l’ensenyament en educació física o arbitratge i l’abandonament 

femení en l’adolescència. 
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2. Objectiu global i rol  

L’objectiu del Gabinet d’Equitat de Gènere de l’IBE és promoure l’aplicació de manera 

transversal dels principis de gènere com: igualtat real i efectiva, equitat de gènere, no 

discriminació i interseccionalitat a tots els nivells en l’àmbit de l’esport en el municipi: 

des de la practica esportiva i disseny d’instal·lacions fins a la planificació, execució i 

avaluació de plans, programes i projectes tan interns com de les entitats 

col·laboradores. 

Al Gabinet li correspon l’impuls, coordinació, desenvolupament i seguiment del pla 

d’actuació d’equitat de gènere de l’IBE.  

Aquest pla constitueix l’instrument d’actuació de l’IBE per garantir l’eliminació de les 

desigualtats de gènere, i és una eina per a la promoció de l’equitat entre dones i 

homes en esport a nivell de la ciutat.  

El Gabinet ha de tenir com a finalitat la sensibilització en matèria de gènere, la 

promoció personal i social de les dones en esport i la lluita contra qualsevol 

discriminació. 

3. Objectius específics 

1. Promoure i fomentar la participació sense desigualtats de gènere en el món de 

l’esport tant a nivell de pràctica esportiva com dintre dels òrgans de decisió i 

tècnics del sector esportiu. 

2. Incorporar la perspectiva de gènere a tots els nivells interns de l’IBE: plans, 

programes, instal·lacions, esdeveniments i actuacions de l’IBE. 

3. Vetllar que es compleixen els objectius que determinen els plans i reglaments de 

justícia de gènere de l'Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de l’esport. 

El Gabinet de Gènere de l’IBE té igualment com funció donar resposta a totes les 

demandes d’informació, de participació i de representació: indicadors, reunions, 

seguiments de plans i programes, pressupostos en clau de gènere de l’Ajuntament.  

Per dur a terme els objectius d’aquest pla es tindran en compte eines transversals 

com: comunicació, formació, divulgació i la recollida d’informació. 
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4. Eixos que determinen les polítiques esportives en visió de gènere 

El Gabinet d’Equitat de Gènere s’orienta en funció de 6 eixos que determinen les 

polítiques esportives en visió de gènere, cadascun amb els seus àmbits corresponents: 

1. Grup treball d’equitat de gènere del CME. Espai de participació on estan 

representats entitats que treballen per l’equitat de gènere,  experts en la matèria i 

membres del Consell Municipal de l’Esport. Té  un rol consultiu i de reflexió  entorn 

actuacions i propostes de millora envers l’equitat de gènere a l’esport  de i potenciació 

de l’activitat física entre la població femenina, eliminació d’estereotips, us llenguatge 

no sexista i la prevenció d’assetjament. 

2. Disseny i gestió de les instal•lacions de pràctica esportiva amb visió de gènere. Es 

centra específicament en les infraestructures i els espais per la practica esportiva i té 

igualment com finalitat assegurar que es tenen en compte tots els elements de gènere 

a nivell de gestió, normativa, comunicació i documentació, formacions de personal, 

construcció i disseny de les instal·lacions i dels espais urbans d’accés lliure etc.  

Les accions d’aquesta secció estaran articulades amb la Mesura de Govern 

Equipaments i Gènere que aposta per centres connectats amb l’entorn, 

edificis accessibles i flexibles per a diverses activitats, més zones verdes, espais de 

lactància i mobiliari adaptat, formació en matèria de gènere al personal municipal, 

impuls d’una xarxa de lavabos i espais de cures municipals o protocols per a la 

prevenció i l’abordatge de les violències masclistes, espais interiors confortables, ben 

il·luminats, amb climatització natural, amb aïllament acústic i amb recorreguts clars i 

ben estructurats. 

3. Esport a l’espai públic: gènere i seguretat. Aquest eix fa referència a l’ús equilibrat 
per totes les persones de l’espai públic per activitats esportives i amb garantia de 
seguretat. 
 

4. Sostre de vidre en el sistema esportiu. Aquest eix vol impulsar la presència i el 

paper de les dones en llocs de responsabilitat directiva i tècnica amb garanties 

d’igualtat. 

5. Promoció i esdeveniments en clau de gènere. Té la finalitat de garantir la 

perspectiva de gènere a nivell de la promoció esportiva i dels esdeveniments de la 

ciutat. És un eix orientat tan a nivell intern com cap a les entitats, empreses etc 

6. Sensibilització de gènere a l’IBE. S’orienta cap una transformació i millora de model 

organitzatiu a tots els nivells de l’IBE per tal de garantir la incorporació de perspectiva 

de gènere als plans de treballs, programes, serveis etc. És, per tant un eix de treball 

intern de IBE. 
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5. Accions estratègiques per eixos 

5.1. Grup treball equitat de gènere del CME 

Acció 1. Constitució del grup de treball d’equitat de gènere a partir del grup de 

treball dona i esport de l’anterior mandat, incorporant membres experts que aporten 

coneixement al grup. 

Quan:    gener 2021 

Pressupost:  0€ 

Indicadors:  data constitució, nr membres, tipologia membres 

Resp. indicadors: Planificació Estratègica i Innovació 

      Acció 1.1. Planificació del calendari de reunions bianual. 

Quan:   gener 2021 

Pressupost:    0€ 

Indicadors:  nr reunions, assistents/reunió 

Resp indicadors:  Planificació Estratègica i Innovació 

Acció 2. Definició d’accions de millora de promoció de la dona a l’esport. 

Quan:   Durant tota la durada del grup 

Pressupost:  0€ 

Indicadors:  propostes realitzades, temàtiques treballades 

Resp indicadors:  Planificació Estratègica i Innovació 

Acció 3. Realitzar un estudi/explotació i anàlisi de dades sobre abandonament de 

l’esport de les noies durant els estudis de secundària 

Quan:   juliol - desembre 2022 

Pressupost:  5.000€ 

Indicadors:  accions conjuntes realització estudi, nr d’escoles/persones enquestades 

Resp indicadors:  Planificació Estratègica i Innovació 

Acció 4. Donar visibilitat a les accions i projectes amb perspectiva de gènere de les 

entitats esportives del Consell 

Quan:    Durant tota la durada del grup 

Pressupost:  2.000€ 

Indicadors:  nr projectes presentats, tipologia de projecte, tipus d’ajut... 

Resp indicadors:  Planificació Estratègica i Innovació 
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5.2. Disseny i gestió de les instal•lacions de pràctica esportiva 

amb visió de gènere 

Acció 1. Aplicació i seguiment de la Mesura de Govern sobre equipaments amb 

perspectiva de gènere, pel que fa a la gestió, disseny i reformes de les IEMs.  

Quan:   març 2022 – juny 2022 

Pressupost:              0€ 

Indicadors:  reunions realitzades 

Resp indicadors: Instal·lacions i Obres  

Acció 2. Revisió dels productes escrits (documentació, formularis, comunicació 

externa, pagina web etc) des de la perspectiva de gènere i comunicació inclusiva 

d’una mostra d’equipaments. 

Quan:   gener – març 2022 

Pressupost 3000€ 

Indicadors:  informe emès amb els resultats de X instal·lacions “auditades” 

Resp indicadors: Instal·lacions, Comunicació, Promoció Esportiva 

Acció 3. Elaboració d’una guia/un document amb recomanacions per incloure la 

perspectiva de gènere en el disseny i gestió dels centres esportius. Completar amb 

formació/guia monitors sobre comunicació oral inclusiva. 

Quan:   març – juny 2022 

Pressupost:  3000€ 

Indicadors:  guia/document elaborat i distribuït 

Resp indicadors: Instal·lacions i Comunicació 

Acció 4. Elaboració del protocol de prevenció, detecció i acció contra les violències 

sexuals en equipaments esportius (adults). Completar amb una formació. 

Quan:   juliol – desembre 2022 

Pressupost:  3000€ 

Indicadors:  protocol elaborat i publicat a la web 

Resp indicadors: Instal·lacions i Promoció Esportiva 

Acció 5. Avaluació de l’aplicació de recomanacions sobre la perspectiva de gènere en 

una mostra de centres esportius. 

Quan:   març – juny 2023 

Pressupost:  0€ 

Indicadors:  informe d’avaluació 

Resp indicadors: Instal·lacions i Promoció Esportiva 
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5.3. Esport a l’espai públic: gènere i seguretat 

 

Acció 1. Revisar i eventualment reformular preguntes sobre els usos de l’espai públic 

del punt de vista del gènere i seguretat en l’enquesta sobre els hàbits esportius de 

2022 i l’enquesta Òmnibus.  

Quan:  enquesta 2022 (gener- març 2022) 

Pressupost:  0€ 

Indicadors:  preguntes revisades i resultats enquesta 

Resp indicadors:  Planificació i Innovació  

 

Acció 2. Detecció i anàlisis d’espais públics esportius amb mancança de seguretat en 

alguns punts de la ciutat (en funció de necessitats dels districtes).  

Quan:  abril-juny 2022  

Pressupost:  5000€ (eventual Plans d’Ocupació) 

Indicadors:  informe 

Resp indicadors:  Promoció  
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5.4.  Sostre de vidre en el sistema esportiu 

 

Acció 1. Suport i assessorament a entitats per la creació i implementació de mesures 

d’igualtat.  

Quan:  gener 2022  – juny 2023 

Pressupost:  1000 € 

Indicadors:  document elaborat (guia) i nr assessoraments OEB per donar suport a 

la creació de pla d’igualtat  

Resp indicadors:    Promoció esportiva  

 

Acció 2. Introducció de mesures d’igualtat com requisit en el procés d’homologació, 

promovent la presència femenina dins dels organigrames tècnic i de gestió i/o com a 

criteri puntuable en els plecs de concessions. 

Quan:  gener-març 2023 

Pressupost:  0€ 

Indicadors:  nr entitats amb plans d’igualtat realitzat per l’homologació 

Resp indicadors:  Promoció esportiva i Juridic 

 

Acció 3. Creació de nova categoria del Premi Dona i Esport per promoure i visibilitzar 

les dones en càrrecs directius o dones emprenedores en esport. 

Quan:   abril – novembre 2022 

Pressupost:  3000 € 

Indicadors:  participació/candidatures premi 

Resp indicadors:  Promoció esportiva  
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5.5. Promoció i esdeveniments en clau de gènere 

 

Acció 1. Proposar un recurs/eina/una unitat didàctica per abordar temes de gènere 

en el programa d’esport escolar en horari lectiu. 

Quan:   setembre - desembre 2021 

Pressupost:  0€ 

Indicadors:  unitat didàctica en la plataforma i formacions realitzades 

Resp indicadors:  Promoció esportiva 

 

Acció 2. Revisió dels productes escrits (documentació, formularis d’inscripció, 

comunicació externa etc) des de la perspectiva de gènere i comunicació inclusiva en 

les activitats de promoció esportiva. 

Quan:   gener – març 2022 

Pressupost 3000€ 

Indicadors:  documents revisats i modificats 

Resp indicadors: Promoció esportiva, Comunicació 

 

Acció 3. Creació d’una guia/infografia per entitats per incloure la perspectiva de 

gènere en àmbit esportiu. 

Quan:   juny –desembre 2022 

Pressupost:  5000 € 

Indicadors:  material realitzat i distribuït 

Resp indicadors:     Promoció Esportiva, Planificació i Innovació, Comunicació 

 

Acció 4. Promoure accions en clau de gènere en el marc d’esdeveniments esportius 

amb presència important femenina (ex. Cursa de la Dona i Dia del Fitness). Ex. 

Tatuatges, Punt Lila d’informació de recursos per les dones 

Quan:   2022 – 2023 (durant tot el període) 

Pressupost:  1000 €/esdeveniment 

Indicadors:  persones ateses 

Resp indicadors: Esdeveniments i Promoció esportiva 

 

Acció 5. Estudi de possibles accions positives de caràcter econòmic per la facilitació 

de la pràctica esportiva femenina, masculina o mixta en funció de la modalitat en 
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adolescència (per exemple, rebaixa de quotes CEEB entre els 12 i 16 anys) i estudiar 

la viabilitat d’extrapolar a la competició federada.  

 

Quan:   2022-2023  

Pressupost:  0 € 

Indicadors:  informe i reunions 

Resp indicadors:  Promoció esportiva 

 

Acció 6. Foment de programes que promouen la pràctica esportiva entre les dones, 

fent èmfasi en aquells que s’orientin a les dones adultes amb carregues de cura 

(Activa’t als parcs i Ens movem) 

Quan:   2022-2023 

Pressupost:  0 € 

Indicadors:  nr dones participants 

Resp indicadors:  Promoció esportiva 

 

 

Acció 7. Elaboració del protocol de prevenció, detecció i acció contra les violències 

sexuals en entitats (adults). Completar amb formacions. 

Quan:   juliol – desembre 2022 

Pressupost:  3000€ 

Indicadors:  protocol elaborat i publicat a la web 

Resp indicadors: Promoció Esportiva 
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5.6. Sensibilització de gènere a l’IBE 

 

Acció 1. Creació de la figura de “referent de gènere“ IBE i del grup 

interdepartamental del Gabinet de Gènere de l’IBE. 

Quan:   juny –juliol 2021 

Pressupost:  0 € 

Indicadors:  reunions del grup de treball 

Resp indicadors: Promoció esportiva 

 

Acció 2. Formació en gènere i reunions de treball dels membres del grup motor del 

gabinet. 

Quan:   juliol-setembre 2021 

Pressupost:  0 € 

Indicadors:  formacions i reunions realitzades 

Resp indicadors: Promoció esportiva 

 

Acció 3. Donar a conèixer a tot el personal de l’IBE el 3r Pla d’igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes 2020-2023, Pla de justícia de gènere, Reglament de justícia de 

gènere, els protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe. 

Quan:   nov - des 2021 

Pressupost:  300 euros 

Indicadors:  difusió infografia, documentació informativa etc 

Resp indicadors: Comunicació i Promoció esportiva 

 

Acció 4. Realitzar formació específica sobre temes d’equitat de gènere i esport al 

personal IBE. Elaboració de decàlegs de gènere per departaments. 

Quan:  gener- març 2022 

Pressupost:  2300 € 

Indicadors:  nr formacions i participants i percentatge del personal 

Resp indicadors:   Promoció esportiva 
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6. Recursos i pressupost 

6.1. Recursos Humans i actors implicats 

Per aconseguir les finalitats establertes, el Gabinet de Gènere comptarà amb la participació de 

totes les persones treballadores i empreses que treballen per a l’IBE i a nivell extern, la 

participació de les entitats, clubs, federacions esportives, les escoles i la població en general 

lligada al món esportiu. Es treballarà també amb les persones membres del grup de treball 

equitat de gènere del Consell Municipal de l’Esport i amb la col·laboració i suport de la Direcció 

de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps i Transversalitat de Gènere. 

Composició del gabinet 

Grup d’orientació: la gerent, regidor, direcció promoció i esdeveniments, direcció planificació 

estratègica i innovació, cap promoció 

Grup motor: cap promoció, referent de gènere de promoció, referent planificació i innovació 

Grup interdepartamental: 1 persona referent coordinadora i 1 persona de cada direcció de 

l’IBE com referent del tema en cada departament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinació: 
Promoció 
esportiva Promoció 

esportiva 

Instal·lacions 

Serveis de gènere 

Feminismes i 
LGTBI 

 

Grup motor 

Promoció esportiva Cap Promoció Esportiva 

Grups consultatius 

Comunicació 

Planificació 
estratègica i 

innovació 

Grup interdepartamental del Gabinet 

Gabinet d’equitat de gènere de l’IBE 

Administració 

Serveis jurídics 

Obres Esdeveniments 

Planificació estratégica i 
innovació 

Cap Promoció  

Grup d’orientació 

La Gerent 

Director Promoció i 
Esdeveniments 

Regidor 

Director Planificació E i I 

Grup “Equitat de 
gènere” del CME 
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6.2. Recursos materials 

Pressupost propi per dur a terme certes accions i pressupost de les diferents direccions 

per accions concretes i específiques d’aquella direcció. Una estimació del pressupost 

anual seria de: 20.000 – 25.000 euros. 

7. Calendari d’execució 

La duració és entre maig 2021 i juny 2023. Els detalls del cronograma es troben en 

document adjunt. 

8. Avaluació del pla del Gabinet d’Equitat de Gènere 

Aquesta avaluació ha de seguir una metodologia d’anàlisi que permeti conèixer i 

valorar els resultats de les polítiques públiques en esports i les repercussions en la 

igualtat o desigualtat entre dones i homes que han pogut derivar-se de la seva 

aplicació, amb objecte d’identificar i prevenir la producció, manteniment o increment 

d’aquestes desigualtats de gènere, tot realitzant propostes de millora per l’elaboració 

de plans d’accions futures. 

A mig termini (juny 2022) i al final del període (juny 2023) s’haurien d’elaborar 

informes de seguiment i d’avaluació i d’impacte de gènere.  
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ANNEX 1: Marc normatiu/Plans, mesures i programes  

Marc normatiu 

 Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 

(CEDAW 1981) 

 Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

 Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.  

 Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, del text únic de la Llei de l’esport. 

 La Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 

contra la violència de gènere. 

 Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al acuerdo de 

Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad 

entre mujeres y hombres.  

 Carta Europea para la igualdad entre mujeres y hombres en la vida local, 2006. 

 Estatut d’Autonomia de Catalunya, juny 2006, art. 41.2 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres.  

 Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 

 Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

 Reglament per a la Igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona.2019 

Plans, mesures i programes 

• Pla Estratègic de polítiques d’Igualtat de gènere. Generalitat de Catalunya . 

2019-2022 

• Programa Dones i Esports. Generalitat de Catalunya 2015 
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• Mesura de Govern per a la transversalitat de Gènere a l’Ajuntament de 

Barcelona. 2015 

• Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020. Ajuntament de Barcelona 

• III Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de 

Barcelona 2020-2023 

• Pla Estratègic contra els Sexisme a la ciutat 2017-2022 

• Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat a 

Barcelona.2016-2024 

• Mesura de Govern. Inclusió de les criteris de gènere en les subvencions 

ordinàries 
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ANNEX 2: Accions destacades prèvies a la creació del gabinet  

• Taula Dona i Esports  i posteriorment grup de treball dona i esport - 2007 

• Premi Dona i Esports (13 edicions) 

• Quaderns Dona i Esport (13 quaderns) 

• Suport a l’esport federat femení   : s’han atorgat 224.950€ a 31 projectes - 2020  

• Política de descomptes en els preus d’abonament dels CEMs en funció  de 

circumstancies personals: famílies monop/marentals, equips femenins 

• La Cursa de les Dones (38.467 participants) o el Dia del Fitness (4.720 

participants) en 2019. 

• Manifest per a la no discriminació de gènere en esdeveniments esportius: 74 

entitats i 234 adhesions personals. 

• Formacions en perspectiva de gènere adreçades a monitors/es desenvolupades 

des del programa “Convivim”’, així   com les promogudes pel Consell de l’Esport 

Escolar de Barcelona i finançades per l’IBE... 

• Punts d Informació i Atenció  a les Dones  PIAD , dins de la seva programació  

anual,  ofereixen el taller “Dona i Esport” a cadascun dels districtes de la ciutat. 

• Protocols per a la prevenció, detecció i acció dels maltractaments i de les 

violències sexuals a infants i adolescents a les activitats i les instal·lacions 

esportives 

• El 48% de persones abonades a les instal·lacions esportives municipals: dones 

• Participació del 87% de dones al programa de  l’Activa’t als parcs 

• Participació del 65% de noies a la segona fase del “De marxa fent esport” 

• S’ha participat en una experiència pilot de disseny  de les instal·lacions 

esportives en clau de gènere 

• S’ha inclòs com a criteri puntuable a totes les  subvencions de promoció 

Comptar amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant 

l'assetjament i/o abús sexual i l'assetjament per raó de sexe 


